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Kính gửi: Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước 

   

 

Căn cứ thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính tháng 10/2018 

của Sở Tài nguyên và Môi trường trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến 

(http://dichvucong.hatinh.gov.vn) thể hiện Sở có 01 hồ sơ xử lý quá hạn (mã số 

STN181600070 thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước) do Chi cục Biển, Hải đảo và 

Tài nguyên nước thực hiện, hồ sơ tiếp nhận vào lúc 16h19 ngày 31/9/2018 và 

hạn hẹn trả lúc 17h30 ngày 22/10/2018. 

Sau khi nhận được hồ sơ trên, Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước 

đã xử lý và trả kết quả bằng Bản giấy về Trung tâm Hành chính công tỉnh lúc 

16h30 ngày 18/10/2018. Tuy nhiên, song song với việc trả kết quả bằng bản 

giấy, đơn vị đã không kịp thời cập nhật trên phần mềm hệ thống theo quy định 

(đến 08h14 ngày 23/10/2018 mới cập nhật). Việc này khiến cho kết quả thể hiện 

trên hệ thống báo có hồ sơ chậm, liên quan đến nội dung chậm cập nhật trên 

phần mềm điện tử, ngày 21/9/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản 

số 2636/STNMT-VP phê bình, nhắc nhở chậm cập nhật trên phần mềm hệ thống 

gửi các đơn vị có hồ sơ thủ tục hành chính. 

Nay lại có hồ sơ vi phạm, Giám đốc Sở nghiêm khắc phê bình và yêu cầu 

Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 

công chức tham mưu xử lý hồ sơ chậm trên nêu trên, gửi báo cáo về Văn phòng 

Sở trước ngày 07/11/2018./.  

Nơi nhận:         
- Như trên;  

- Trung tâm HCC tỉnh (để biết); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, Chi cục BVMT; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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